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Motion S om att införa ett modernare system för
förskoleavgiften
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen av en motion från Karin Lekberg,
Socialdemokraterna, om att införa ett modernare system för
förskoleavgiften.
Sammanfattning
Karin Lekberg, Socialdemokraterna, tar i en motion till
kommunfullmäktige upp behovet av ett modernare system för
förskoleavgiften. Lekberg föreslår att utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ett system som syftar till
att den vårdnadshavare som får fakturan inte ska behöva agera
kronofogde avseende den andra vårdnadshavarens obetalda
förskoleavgifter.
Förvaltningen anser att det kan finnas skäl att modernisera
faktureringen av förskoleavgifter för att öka jämställdheten, men det
är en komplex fråga som kräver en ordentlig utredning.
Bakgrund
I en motion till kommunfullmäktige tar Karin Lekberg,
Socialdemokraterna, upp behovet av ett modernare system för
förskoleavgiften. Lekberg föreslår att utbildningsnämnden får i
uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen utreda ett system
som syftar till att den vårdnadshavare som får fakturan inte ska
behöva agera kronofogde avseende den andra vårdnadshavarens
obetalda förskoleavgifter.
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Kommunstyrelsen har remitterat motionen till ett antal instanser,
bland annat Farsta stadsdelsnämnd, för yttrande senast den 4 juni.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för förskola.
Remissen i sammanfattning
Motionären beskriver hur Stockholm har som regel att avgiften för
förskola ska baseras på inkomsten i det hushåll där barnet är
folkbokfört. Hon pekar på att flera kommuner gör en annan tolkning
av förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Dessa kommuner låter
istället två hushåll bära varsin del av avgiften, för att ta hänsyn till
de familjekonstellationer där föräldrarna är separerade.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen anser att det kan finnas skäl att modernisera
faktureringen av förskoleavgifter för att öka jämställdheten. Det är
dock en komplex fråga som familjer har valt att lösa på olika sätt.
Förvaltningen anser att det krävs en ordentlig utredning innan det är
möjligt att ta ställning till konkreta förslag och specifika aspekter av
faktureringen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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